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Stickar för både
nytta och nöje
Hundföraren Leif Bergsten började låna den upphittade
hunden Pontus i somras för att se om han kunde spåra älg.
Det kunde han, och i lördags gav sommarens och höstens
träningsrundor resultat.
Foto: Katarina Vikström

Träffarna ger behövande barn kläder
KVISSLEBY (ST)

I veckan var det dags
för den första träffen
efter sommaruppehållet.
Och som vanligt fanns
det massor av händelser
att ventilera för de
stickande tanterna i
Kvissleby.
– Herregud här har vi
löst världsproblemen
flera gånger, säger
Margit Johansson
med ett skratt.

Hittehunden
Pontus förstärker
Ortsjöns jaktlag
ORTSJÖN (ST)

Hittehunden Pontus är
en duktig älgspårare.
Det visade sig direkt
när hundföraren Leif
Bergsten började låna
honom.
– I lördags drev han
fram en älgtjur som sedan sköts, berättar han.
ST har skrivit flera artiklar
om hittehunden Pontus
som riskerade avlivning
innan Ewa och Torbjörn
Bergqvist från Nordanstig
anmälde att de var bered
da att ta hand om honom.
– Jag lånade honom en
gång i samband med se
mestern i somras och det
tog inte lång tid innan han
fick upp vittring på en älg.
När älgen reste sig och flög
upp så satte Pontus genast
i gång och spårade, berät
tar Leif Bergsten.

Får ofta gå lös
Och i helgen gav Pontus
och Leifs träningsturer
resultat.
– Han har klara anlag
och det är en välbalanse
rad och trevlig hund, även
om han blir lite nervös
ibland när han kommer
hemifrån. Han har knutit
an fint till Ewa och Tor

För tre år sedan fick damer
na på Affärsgatan i Kvissle
by ta över två stora plast
säckar med garn efter en
granne. Det blev upptak
ten till sammankomsterna
i föreningslokalen där man
träffas en gång i veckan för
att sticka och umgås.
– Vi var ju en massa frun
timmer som var hemma
hela dagarna så vi pratade
ihop oss om att vi skulle göra
något och på den vägen är
det, säger Margit Johansson
när hon står och ordnar med
kaffetermosarna.

ST 5 augusti i år.

björn som har tagit hand
om honom.
Leif tror att Pontus kan
vara en blandning mellan
raser som lajka och grå
hund eller jämthund.
Pontus får ofta gå lös på
paret Bergqvists gård och
när Leif dyker upp och vill
sätta på honom selen bru
kar han bli lekfull och läg
ga sig ner och rulla runt.
– Men i går uppträdde
han helt annorlunda. Han
satt helt stilla och lät mig
trä på selen. Det verkar
som om han tycker det här
är väldigt roligt, säger Leif
Bergsten.
Katarina Vikström
katarina.vikstrom@st.nu
060-197167

Skänks till Erikshjälpen

Vera Tolf stickar färgglada filtar av små garnstumpar som annars inte kommer till
användning.
FOTO: Lars Windh

Ridklubben
drabbas av E4
NOLBY (ST)

Personalen på Njurunda
ryttareförening har haft
ett möte med Vägverket och kommunen om
E4 dragningen.
– Vi bollade lite idéer,
säger Mikael Johansson
från ryttareföreningen.
När E 4 Sundsvall ska dra
fram genom Nolby inne
bär det att en del av rast
hagarna vid ridhuset kom
mer att försvinna. Men de
största problemen för ryt
tareföreningen kommer
att orsakas av bullret.
– Vi samtalade lite om

INget går till spillo

hur vi ska kunna lösa det
och diskussionen var bra,
säger Mikael Johansson,
ordförande i Njurunda ryt
tareförening.

Mestadels är det barnklä
der som stickas och en del
av sakerna går självklart
till egna barnbarn eller
barnbarnsbarn. Och allting
kommer till användning
för även de små, små stum
parna av garn blir till något
stort och varmt.
– Av restgarnet stickar
jag filtar av så det är ingen
ting som går till spillo, sä
ger Vera Tolf som tillverkat
flera färggranna filtar un
der träffarna i Kvissleby.

Hitta lösningar
Bullret under byggtiden
innebär bland annat att
hästarna kan bli skrämda.
Nu ska man tillsammans
försöka hitta lösningar på
problemet så att verksam
heten vid ridhuset i Nolby
kan fortgå i så stor omfatt
ning som möjligt under
och efter bygget av E4
Sundsvall.
Lars Windh

För även om huvudtemat
för klubben är stickning så
är kortspel och kaffedrick
ande minst lika viktigt för
Kvisslebytanterna.
– Det är jättetrevligt och
vi har så mycket att prata
om varje gång, säger Yvon
ne Karlsson medan hon
nystar garn.
Mycket av det som stick
as skänker gruppen till
Erikshjälpen. På så sätt
kommer vantar, mössor
och de varma barnkläder
na till nytta för de som
verkligen behöver dem.
Och Barbro Fredriksson ser
till att sakerna levereras på
plats.
– Vi åker ner till Eriks
hjälpen i Ljusdal med sak
erna och den resan tar vi
som en utflykt, säger hon.

De träffas och stickar kläder i Kvissleby varje vecka. Barbro Fredriksson och Yvonne Karlsson nystar garn som är inköpt på en veteranmarknad.

Lars Windh
lars.windh@st.nu
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